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Omdat er een leven
		 na borstkanker

Vivre

moet zijn

Voor vrouwen is er niets belangrijker dan hun leven
weer op te pakken en een moeilijke periode achter zich
te laten
Uw arts heeft u deze brochure gegeven, omdat u te
maken kunt hebben met een borstreconstructie.
Deze persoonlijke gids over borstreconstructie is
bedoeld om u te helpen het chirurgische traject te
begrijpen dat u zult volgen tussen nu en uw herstel.
Deze gids is een bron van informatie waar u later op
terug kunt vallen, en die u kunt delen met andere
vrouwen die zich in dezelfde situatie als u bevinden.
Dit boekje bevat informatie over de periode voor
en na de operatie en over de voorbereiding op de
operatie, evenals informatie over borstimplantaten.
Ten slotte kunt u het gebruiken om documenten
met betrekking tot uw operatie te verzamelen
en is er ruimte voor uw eigen aantekeningen.

Inleiding

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Inleiding
Inleiding

5

Borstreconstructie kiezen

6

Wie is betrokken bij uw behandeling?

7

Vragen aan uw plastisch chirurg

8

Uw operatie
Algemene informatie over de anatomie en het
weghalen van de borst of mastectomie

10

De opties voor borstreconstructie

12

Borstreconstructie met borstimplantaten

13

Borstimplantaten

16

De keuze van borstimplantaten

17

Diverse zaken die u dient te overwegen
voor een borstreconstructie

19

De operatie

22

Uw herstel

23

Lijst met pre- en postoperatieve controles

25

Iedereen heeft vragen

28

Vragen aan uw chirurg

30

Kalender 2013-2015

32

Dossier van uw operatie
Informatie over de datum van de operatie

40

Informatie voor het mammografiecentrum

41

Informatie bestemd voor de eerstelijnschirurg

42

Belangrijke contactinformatie

43

Over borstimplantaten
Belangrijke veiligheidsvoorschriften

46

Veelgestelde vragen over borstimplantaten

48

Verklarende woordenlijst

54

-4-

Inleiding

Inleiding

Er moeten veel beslissingen genomen
worden tijdens het kiezen voor een
borstreconstructie, maar de belangrijkste

vraag is waarschijnlijk deze: is borstreconstructie
een goede keuze voor u? Voor tienduizenden
patiënten die behandeld zijn voor borstkanker
was het antwoord: ja.
Niet alle vrouwen die worden geconfronteerd
met de noodzaak om een borstamputatie uit
te laten voeren, kiezen voor een
borstreconstructie, maar voor velen is het een
belangrijk onderdeel van hun herstel. Er zijn
tegenwoordig veel opties beschikbaar voor
vrouwen die voor een borstreconstructie kiezen.
Het is essentieel dat u goed geïnformeerd bent
om de beslissing te nemen die voor u het beste is.
Voor een borstreconstructie moeten vele factoren
worden afgewogen. Ook moet u een aanzienlijke
hoeveelheid informatie verwerken. Het doel van
deze gids is om u te helpen een weloverwogen
beslissing te nemen als u nadenkt over een
reconstructie met borstimplantaten (herstel)
of een revisie-reconstructie (vervanging).
Deze gids is niet bedoeld als vervanging
voor overleg met uw chirurg. Deze gids is
gemaakt om u te voorzien van informatie
over de risico’s en voordelen van
borstimplantaten.
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Borstreconstructie

Keuze van de soort

				

borstreconstructie

Tegenwoordig hebben de meeste vrouwen die een mastectomie
(borstamputatie) ondergaan baat bij een borstreconstructie.
Om uiteenlopende redenen kiezen vrouwen ervoor om hun
borst(en) te laten reconstrueren. Na een borstamputatie ervaren
sommige vrouwen een gebrek aan fysieke integriteit of verlies van
vrouwelijkheid, terwijl anderen zich zorgen maken over het dragen
van een borstimplantaat.
Wat ook de persoonlijke reden is die ten grondslag ligt aan de
reconstructie, elke vrouw neemt haar eigen beslissing op basis
van haar eigen behoeften, wensen en verwachtingen. De
reconstructieve borstoperatie die het beste past bij uw situatie
hangt af van de resultaten die u verwacht, van uw specifieke
situatie en van andere fysieke en psychologische factoren.
Ongeacht voor welke ingreep gekozen wordt, het is belangrijk dat
u zelf deelneemt aan het besluitvormingsproces.
Houd er rekening mee dat voor een borstreconstructieprocedure
meerdere operaties nodig zijn. Omdat elke patiënt en elke
procedure anders is, verschilt het aantal benodigde ingrepen
en de hersteltijd ook telkens. Zorg ervoor dat u een chirurg kiest
die ervaring heeft op het gebied van borstreconstructie. Nauwe
samenwerking tussen uw algemene chirurg en uw plastisch chirurg
kan tot betere esthetische resultaten leiden.
Uw beslissing om een reconstructieve borstoperatie uit te
voeren, is een belangrijke persoonlijke keuze die zowel risico’s als
voordelen met zich meebrengt. Er bestaan mogelijkheden tot
borstreconstructie waarbij geen sprake is van het aanbrengen van
borstimplantaten. Zorg ervoor dat u uw chirurg om gedetailleerde
uitleg vraagt met betrekking tot elke soort reconstructie, zodat u
de keuze kunt maken die voor u het meest geschikt is.
Deze gids is bedoeld om algemene informatie te bieden over
borstimplantaten en chirurgische ingrepen voor borstreconstructie,
maar is niet bedoeld als vervanging voor grondig overleg met uw
chirurg. Wij adviseren u om alle informatie die u hebt ontvangen
zorgvuldig te overwegen en goed na te denken voordat u beslist
of u een reconstructieve operatie wilt ondergaan. Stel na het lezen
van deze gids een lijst met vragen op die u met uw chirurg wilt
bespreken.
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Behandeling

Wie is betrokken bij uw
behandeling ?

Verschillende medische specialismen met één
gemeenschappelijk doel
Tijdens de behandeling van uw borstkanker werken verschillende
artsen samen om uw mastectomie en reconstructieprocedure te
plannen en u het best mogelijke resultaat te bieden.
Deze artsen zijn de volgende:
 orstchirurg of algemeen chirurg - Voert de biopsie van
B
de borsttumor en de borstamputatie uit
 atholoog - Onderzoekt de tumor om het kwaadaardige
P
karakter ervan te bepalen
 edisch oncoloog - Verantwoordelijk voor het toedienen
M
van de antikankermedicijnen en de chemotherapie
Radiotherapeut - Verantwoordelijk voor de radiotherapie
 lastisch chirurg (die uw eerste chirurg kan zijn) P
Voert uw borstreconstructie uit
 adioloog - Controleert de status van de implantaten
R
en het optreden van eventuele complicaties
De volgende lijst met vragen kan u helpen om te onthouden welke
onderwerpen u dient te bespreken met uw chirurg. Als er na het
lezen van deze gids veel kwesties zijn waar u vragen over hebt, is
het belangrijk dat u deze bespreekt met uw chirurg. De chirurg kan
aanvullende informatie geven en uw vragen beantwoorden.
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Vragen

Vragen aan

uw plastisch chirurg
Wat zijn mijn opties voor een borstreconstructie?

 at zijn de risico’s en mogelijke complicaties voor elk type
W
borstreconstructie, en hoe vaak komen ze voor?
 at gebeurt er als mijn kanker terugkeert of in mijn andere borst
W
verschijnt?
 eeft de reconstructie een nadelige werking op de behandeling
H
van de kanker?
Uit hoeveel stappen bestaat elke operatie en wat zijn deze stappen?
 oe lang zal de reconstructie duren? Hoeveel ervaring heeft u met
H
elke procedure?
 unt u mij foto’s van voor en na een operatie laten zien voor elke
K
ingreep? Welk resultaat kan ik redelijkerwijs verwachten?
Hoe zullen mijn littekens er uitzien?
 at voor soort veranderingen zal mijn gereconstrueerde borst
W
mettertijd vertonen?
 at voor verandering zal mijn gereconstrueerde borst ondergaan bij
W
zwangerschap?
 at zijn mijn opties als ik niet tevreden ben met het cosmetische
W
resultaat van mijn gereconstrueerde borst?
Kan ik met andere patiënten praten over hun ervaringen?
 at zijn de totale geraamde kosten voor elke ingreep bij een
W
reconstructie die uit meerdere stappen bestaat?
 elk deel komt voor rekening van mijn zorgverzekering, met name
W
wat betreft mogelijke complicaties die een extra operatie vereisen?
Hoeveel pijn of hinder kan ik verwachten en hoe lang zal het duren?
Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?
 oet ik bloedtransfusies ondergaan en zo ja, kan ik dan mijn eigen
M
bloed doneren?
Z al ik mijn normale activiteiten (seksueel en/of sportief) kunnen
hervatten?
Wie is de fabrikant van mijn borstimplantaat?
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Uw operatie

Algemene informatie over de

Uw operatie

anatomie van de borst en over de
borstamputatie of mastectomie
De anatomie van de borst
De borst bestaat uit melkgangen en melkklieren, omgeven door
vetweefsel dat de borst haar vorm en gevoel geeft. De borstspier
(pectoralis major) bevindt zich onder de borst. Factoren zoals
zwangerschap (periode waarin de melkklieren tijdelijk uitzetten),
snel gewichtsverlies en de effecten van de zwaartekracht zorgen
ervoor dat uw huid oprekt naarmate u ouder wordt, wat kan leiden
tot verzakking van uw borsten.
Door chirurgische ingrepen bij borstkanker kan de vorm van de
borsten significant veranderen, waarbij de mate van verandering
afhankelijk is van:
	de hoeveelheid borstweefsel dat is verwijderd bij een
gedeeltelijke of volledige mastectomie;
	de hoeveelheid huid die tijdens de operatie wordt
weggenomen; en
	de mate van reactie of littekenweefsel in de borst en de
resterende huid in reactie op chemotherapie of radiotherapie.

g rote borstspier
k leine borstspier
vet weefsel
lobjes, k lieren
melkgangen
tepel en tepelhof
zacht weefsel
r ibben
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Wat is een mastectomie of borstamputatie?
Als er borstkanker is ontdekt, is een van de vormen van
behandeling een mastectomie of borstamputatie. Mastectomie
bestaat uit het verwijderen van borstweefsel omdat er een
kankergezwel of kwaadaardige tumoren aanwezig zijn. De
hoeveelheid weefsel die tijdens een ingreep wordt verwijderd,
varieert. Als de borstklier geheel wordt verwijderd, wordt er
van een mastectomie of borstamputatie gesproken. Er zijn
verschillende soorten mastectomieën; welke soort in uw geval
het meest geschikt is, hangt af van vele factoren, waaronder de
grootte en het stadium van uw kanker, in sommige gevallen uw
lichaamsbouw en uw voorkeuren.
De meest voorkomende ingreep is de gemodificeerde radicale
mastectomie. Hierbij worden de borst, de bijbehorende weefsels,
het geheel van tepel en tepelhof en de lymfeklieren (deze
bevinden zich in de oksel) verwijderd. Bij deze ingreep wordt
de pectoralis major (grote borstspier die zich op de borstwand
bevindt) intact gelaten. Na
een dergelijke ingreep is
borstreconstructie mogelijk.
Tumorectomie is de meest
borstsparende ingreep. Hierbij
wordt alleen de tumor zelf
verwijderd, evenals een gedeelte
van het omliggende gezonde
weefsel, zodat het grootste deel
van de borst en de weefsels
onaangetast blijven. Het
esthetische resultaat van een
tumorectomie is afhankelijk van de
grootte en plaats van de tumor en
van de grootte van de borst.
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Incisie bi j mastectomie

De opties voor

Opties

borstreconstructie

Uw eerste beslissing over borstreconstructie zal gericht zijn
op het feit of u een onmiddellijke reconstructie, die wordt
uitgevoerd op het tijdstip van mastectomie, of een vertraagde
reconstructie ondergaat; deze laatste wordt weken, maanden
of zelfs jaren na de mastectomie uitgevoerd. U beslist samen
met uw chirurg welke optie het meest geschikt is voor u.
De soort borstreconstructie die voor u beschikbaar is, hangt af
van uw medische toestand, de vorm en grootte van uw borsten,
uw algemene gezondheid, uw levensstijl en uw doelstellingen.
Borstreconstructie kan worden uitgevoerd met een prothese
(borstimplantaat gevuld met siliconengel of zoutoplossing), met
eigen weefsel (een weefselflap) of een combinatie van deze
twee oplossingen. Een weefselflap bevat huid, vet en/of spieren
die van uw buik, rug, of een ander deel van uw lichaam naar
de borst wordt verplaatst, waar het in de vorm van een nieuwe
borst wordt aangebracht. Een weefselflap kan ook worden
gebruikt om huid of ander weefsel te vervangen die tijdens de
chirurgische ingreep is verwijderd of na bestraling is veranderd.
Uw chirurg kan u helpen te beslissen welke methode van
borstreconstructie het meest geschikt is voor uw specifieke situatie.
Of u nu wel of niet besluit tot reconstructie, met of zonder
borstimplantaten, u zult waarschijnlijk extra operaties ondergaan
om de symmetrie en de aanblik te verbeteren. Deze aanvullende
chirurgische ingrepen kunnen deel uitmaken van een uit meerdere
stappen bestaande reconstructie van de verwijderde borst,
of kunnen worden uitgevoerd om de resterende borst aan te
passen zodat deze beter aansluit bij de gereconstrueerde borst.
Vaker worden borstimplantaten geplaatst nadat er ruimte voor
is gemaakt met behulp van een tijdelijke prothese, die tijdens
de mastectomie of op een later tijdstip kan worden geplaatst.
Daarnaast wordt de tepel met behulp van verschillende
methoden gereconstrueerd, aangezien tepel en tepelhof bij
een mastectomie meestal samen met het borstweefsel worden
verwijderd. Dit gedeelte kan ook worden getatoeëerd om
een betere kleurafstemming krijgen. Tepelreconstructie wordt
meestal uitgevoerd als een afzonderlijke poliklinische procedure
zodra de eerste reconstructieve operatie is voltooid.
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Borstreconstructie met

Implantaten

borstimplantaten

Uw chirurg zal beslissen of u, op basis van uw gezondheidstoestand
en uw ziektebeeld, in aanmerking komt voor borstreconstructie en
welke vorm het meest geschikt is.
Hij kan u ook aanbevelen een borstimplantaat te laten plaatsen in
de andere borst (die niet getroffen is door kanker) en een borstlift
(mastopexie) voorstellen om de symmetrie van uw borsten te
verbeteren, of juist een borstverkleining suggereren (reductieve
mammoplastie).
Een borstlift omvat vooral het verwijderen van een strook huid onder
de borst of rond de tepel, zodat de tepel wordt verplaatst en de
positie van de borst wordt aangepast. Een reductieve mammoplastie
omvat het verwijderen van een deel van de borstklier en de huid. Als
het voor u belangrijk is dat er aan de onaangetaste borst niets wordt
gewijzigd, praat hier dan over met uw chirurg: hij zal er rekening mee
houden bij de keuze van de borstreconstructiemethode die hij in uw
geval voor ogen heeft.

Weefselexpansie
Een van de methodes die worden gebruikt voor een
borstreconstructie is een combinatie van weefselexpansie (oprekken
van de huid) en borstimplantaten.
Eerste stap: plaatsing van de weefselexpander
Tijdens een borstamputatie verwijdert de chirurg de huid en
het borstweefsel, waardoor het weefsel van de boezem plat en
strak komt te liggen. Om een ruimte te maken in de vorm van het
borstimplantaat, wordt er een weefselexpander geplaatst onder
het borstweefsel dat niet verwijderd is.
Een weefselexpander is een soort ballon van elastische silicone.
De weefselexpander wordt leeg ingebracht en wordt na verloop
van tijd met behulp van een kleine naald gevuld met een steriele
zoutoplossing; dit gebeurt via een daartoe bestemde opening.
Naarmate de weefselexpander wordt gevuld, begint het weefsel
bovenop de weefselexpander op te rekken, vergelijkbaar met de
geleidelijke uitbreiding van de buik tijdens een zwangerschap. De
weefselexpander creëert een nieuwe holte in de vorm van een
borst, waarin een borstimplantaat kan worden geplaatst.
De plaatsing van de weefselexpander gebeurt meestal onder
algehele verdoving in een operatiekamer.
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De ingreep kan tijdens een kort verblijf in het ziekenhuis worden
gedaan of poliklinisch worden uitgevoerd. In principe kunt u uw
normale dagelijkse activiteiten na twee of drie weken hervatten.
De vulling van de prothese wordt in overleg gedaan.
Het kan zijn dat u als gevolg van de mastectomie de pijn niet
voelt als de weefselexpander wordt ingebracht of wanneer de
expander via de naald wordt gevuld met zoutoplossing. Toch is
het mogelijk dat u, telkens wanneer de weefselexpander wordt
gevuld, druk of een drukkend gevoel en hinder ervaart. Dit
gevoel stopt meestal na enkele dagen, als het weefsel tot rust
is gekomen, maar het kan ook een week of langer duren. Het
weefselexpansieproces vindt meestal plaats over een periode van
vier tot zes maanden.

Incisie voor mastectomie

Plaatsing van weefselexpander
met geïnteg reerde injectieballon

Plaatsing van weefselexpander/
implantaat met van buitenaf
vulbare ballon

Uiteindeli jk resultaat

Tweede stap: Plaatsing van het borstimplantaat
Als de holte in de vorm van een borst is gevormd, wordt de
weefselexpander verwijderd en wordt het borstimplantaat
geplaatst in de holte waar eerst de weefselexpander zat. Bij een
reconstructie na een borstamputatie wordt het borstimplantaat
meestal achter de spier geplaatst. De ingreep waarbij de
weefselexpander wordt vervangen door een borstimplantaat
(‘implantaatwissel’), wordt uitgevoerd onder algehele verdoving
in een operatiekamer. Hiervoor is een kort verblijf ik het ziekenhuis
vereist.
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Weefselexpanders
Protheses voor weefselexpansie worden gebruikt om de huid
losser te maken en om een holte te vormen met het oog op
een permanent implantaat. Dit product is zo ontworpen dat het
voornamelijk in het onderste deel van de borst uitzet, zodat de
aldus gecreëerde holte geschikt is voor het borstimplantaat en
gewelfd is zoals een volwassen borst. De prothese is bovendien
uitgerust met een geïntegreerde injectiebol, waarmee de
chirurg zoutoplossing aan de weefselexpander kan toevoegen
en het borstweefsel geleidelijk aan (verscheidene maanden)
kan uitrekken. De expansie wordt meestal uitgevoerd tijdens een
consult bij de chirurg.
Bij sommige patiënten kan de tweede chirurgische ingreep,
die nodig is voor het vervangen van de weefselexpander door
het implantaat, worden vermeden door gebruik te maken
van verstelbare borstimplantaten of van een combinatie van
weefselexpander + borstimplantaat (2-in-1). Met een eenvoudige,
praktische handeling in de artsenpraktijk na uw operatie kan het
vloeistofvolume van de verstelbare implantaten postoperatief
worden verhoogd of verlaagd. Dit stelt u in staat om het formaat
borsten te krijgen dat u wilt.
De weefselexpander + borstimplantaat
De prothese waarbij weefselexpander + borstimplantaat
worden gecombineerd werkt als een weefselexpander en
een borstimplantaat voor de lange termijn op basis van een
zoutoplossing. Tijdens de eerste operatie wordt de prothese
met een minimaal volume geplaatst, waarna het borstweefsel
later geleidelijk wordt uitgerekt door de hoeveelheid vloeistof te
verhogen. Dit implantaat bevat een vulslang en een van buitenaf
vulbare ballon, die wordt verwijderd zodra het definitieve volume is
bereikt. De weefselexpander blijft op zijn plaats als borstimplantaat
voor de lange termijn.

Verstelbare
weefselexpander
gevuld met gel en
voor zien van een
van buitenaf vulbare
ballon

Prothese met
weefselexpander en
geïnteg reerde ballon
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Borstimplantaten

Borstimplantaten

Mogelijkheden voor elke vrouw
Borstimplantaten zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid
aan vormen, inhoud (siliconen, zoutoplossing), maten, profielen en
texturen, waardoor chirurgen een groter aantal opties hebben om de
prothese zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw lichaam.
Hieronder vindt u een aantal kenmerken van met siliconengel
gevulde borstimplantaten. Uw chirurg zal u de verschillende
voordelen in detail uitleggen en met u het soort implantaat bespreken
dat het beste bij u past.

Met gel gevulde borstimplantaten
	Met siliconengel gevulde borstimplantaten zijn goedgekeurd
in Europa en moeten voorzien zijn van CE-markering
	Zijn gevuld met cohesieve gel van medische kwaliteit
	Het vulmiddel - de gel - behoudt zijn vorm en zorgt voor een
natuurlijke zachtheid die lijkt op die van borstweefsel
	Hebben een vast vulvolume
	Zijn in vele uitvoeringen beschikbaar, zodat optimaal aan uw
wensen kan worden voldaan
	Zijn verkrijgbaar in ronde of anatomische vorm
	Zijn verkrijgbaar met een glad of ruw oppervlak

Rond prof iel

Anatomisch prof iel
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Keuze

De keuze van 			
		 borstimplantaten

Voor elke borstreconstructie is een aantal operatieve ingrepen
nodig. Elke patiënt en elke procedure is anders en ook het aantal
operaties en de hersteltijd variëren. Als tijdens uw borstreconstructie
borstimplantaten of weefselexpanders worden ingebracht, raden wij
u aan onderstaande informatie met betrekking tot deze producten te
lezen.
Borstimplantaten en weefselexpanders zijn er in vele profielen,
inhouden (siliconen, zoutoplossing), vormen en maten. Samen zullen
u en uw chirurg de mogelijkheden bespreken en de voor u meest
geschikte optie kiezen.

Definitie van een borstimplantaat
Een borstimplantaat is een zakje (implantaatomhulsel) van
siliconenelastomeer, gevuld met siliconengel of zoutoplossing, dat
chirurgisch worden geïmplanteerd onder het borstweefsel of de
borstspieren. Er zijn twee belangrijke soorten: met gel gevulde of met
zoutoplossing gevulde borstimplantaten.

Met gel gevulde borstimplantaten
Met gel gevulde borstimplantaten zijn voorzien van een cohesieve
gel voor medisch gebruik. De gel behoudt zijn vorm en natuurlijke
‘flexibiliteit’ en ziet eruit als echt borstweefsel. Een met gel gevuld
borstimplantaat biedt over het algemeen een meer natuurlijke
aanblik.
Met gel gevulde borstimplantaten zijn verkrijgbaar met gels
van verschillende cohesiviteit. Met
gel gevulde borstimplantaten zijn
verkrijgbaar in allerlei vormen,
maten, profielen en texturen,
zodat ze aangepast kunnen
worden aan verschillende
lichaamstypes.
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Met zoutoplossing gevulde borstimplantaten
Met zoutoplossing gevulde borstimplantaten gedragen zich als een
ballon die is gevuld met water. Ze hebben een vrij ronde vorm en hun
consistentie is veel zachter dan implantaten gevuld met siliconengel.

Vormen en maten van borstimplantaten
Afhankelijk van de door u gewenste vorm kunnen u en uw chirurg kiezen
uit implantaten met verschillende ronde of anatomische profielen. Met
gel gevulde anatomische borstimplantaten hebben een druppelvorm,
die de ronding van een gewone borst nabootst en de borst een
natuurlijke uitstraling geeft. Dit type implantaat geniet vaak de voorkeur
van vrouwen die een silhouet willen waarbij een lichte verzakking van
de borsten behouden blijft. Met siliconengel gevulde anatomische
borstimplantaten zijn gevuld met een cohesieve gel om de natuurlijke
vorm te behouden. Ze worden in verschillende diktes aangeboden,
waardoor er keuzevrijheid ontstaat met betrekking tot het esthetische
resultaat.
Borstimplantaten worden gemeten in kubieke centimeters (cc), niet in
cupmaten. De maat van het gebruikte implantaat hangt af van de
grootte en vorm van de borst van de vrouw.
Uw chirurg zal uw bestaande borstweefsel en huid evalueren om te
bepalen of deze gemakkelijk het door u gewenste borstimplantaat
kunnen bedekken als de huid opgerekt is, zoals dat het geval kan zijn
na een zwangerschap. Bij de keuze van de maat van het implantaat
moet u er rekening mee houden dat zwaardere implantaten wellicht
niet goed passen bij uw uiterlijk en lichaamsbouw. Het is belangrijk dat u
uw keuze met uw chirurg overlegt, om te voorkomen dat het esthetische
resultaat niet aan uw verwachtingen voldoet. Bovendien zijn zwaardere
borstimplantaten gevoeliger voor de effecten van de zwaartekracht,
hetgeen ertoe kan leiden dat de borst sneller verzakt.
Uit een gepubliceerd klinisch rapport blijkt dat implantaten met een
groot volume (meer dan 350 cc) te groot zijn voor veel vrouwen,
waardoor het risico op het ontwikkelen van complicaties zoals extrusie,
hematoom, infectie, voelbare implantaatplooien en zichtbare
huidvouwen vergroot wordt. Een chirurgische ingreep kan nodig zijn om
deze complicaties te corrigeren.1

Het implantaatoppervlak
Borstimplantaten hebben een glad
of ruw oppervlak.

Ruw
1

Henriksen, T.F., et al. 2005. Surgical intervention and capsular contracture after breast
augmentation: a prospective study of risk factors. Ann. Plast. Surg. 54(4): 343-51.
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Glad

Borstreconstructie

Specifieke elementen die bij een
borstreconstructie moeten
worden overwogen

Komt u in aanmerking voor een borstreconstructie?
Uw beslissing om al dan niet een borstreconstructie te ondergaan,
hangt af van uw specifieke geval, uw medische toestand, uw algemene
gezondheidstoestand, uw levensstijl, uw emotionele toestand, alsmede
de grootte en vorm van uw borst. U dient te overleggen met uw chirurg
om uw persoonlijke motieven voor een borstreconstructie te bespreken.
U kunt ook overwegen om advies in te winnen bij uw familie, vrienden
of steungroepen voor patiënten met borstimplantaten en groepen voor
patiënten met borstkanker, teneinde u te helpen deze beslissing te nemen.
Als u van plan bent een borstreconstructie te ondergaan, maar geen
arts kent die gespecialiseerd is in reconstructieve chirurgie, vraag uw
algemeen chirurg dan om een aanbeveling. Hij kan u de namen
van ervaren chirurgen in uw regio geven. Uw algemene chirurg, uw
borstreconstructiechirurg en uw oncoloog moeten samenwerken om
uw borstamputatie en -reconstructie te plannen en om u op basis van
uw specifieke klinische behoeften en het door u gewenste resultaat van
advies te dienen.

Wat zijn de alternatieven voor een borstreconstructie?
Nadat u de verschillende opties in overleg met uw chirurg hebt
overwogen, is het mogelijk dat u ervoor kiest om geen borstreconstructie
uit te laten voeren. In dit geval kunt u er eventueel voor kiezen om een
externe borstprothese te dragen, die in uw bh wordt geplaatst.
Externe protheses zijn beschikbaar in allerlei vormen, maten en
materialen, zoals schuim, katoen en silicone. Er zijn ook op maat
gemaakte protheses verkrijgbaar, die precies bij de grootte en vorm
van uw borsten passen.

Het verloop van uw borstreconstructie met implantaten
De volgende beschrijving is van toepassing voor een reconstructie na
een borstamputatie, maar ook voor de reconstructie van aangeboren
afwijkingen. Het proces van borstreconstructie kan beginnen op het
moment van de borstamputatie (onmiddellijke reconstructie) of enkele
maanden of zelfs jaren later (uitgestelde reconstructie). Deze beslissing
wordt genomen na overleg met het team dat zorg draagt voor uw
behandeling voor kanker en is afhankelijk van uw specifieke situatie.
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Onmiddellijke reconstructie kan betekenen dat er een borstimplantaat
wordt ingebracht, maar betekent over het algemeen dat er een
weefselexpander wordt geplaatst die wordt gebruikt om de
tijdens de mastectomie verwijderde huid opnieuw aan te maken.
De weefselexpander wordt vervolgens vervangen door een
borstimplantaat.
Het is belangrijk te weten dat voor een chirurgische borstreconstructie
altijd meerdere stappen nodig kunnen zijn om het reconstructieproces
te voltooien.
Een van de potentiële voordelen van onmiddellijke borstreconstructie
is dat deze begint op het moment van de mastectomie. Dit kan het
verblijf in het ziekenhuis waarschijnlijk met enkele dagen bekorten,
wanneer de borstamputatieprocedure wordt gecombineerd met
de eerste fase van de borstreconstructie. De combinatie van beide
ingrepen (borstamputatie en -reconstructie) kan echter een verhoogd
risico op kapselvorming en extrusie (blootliggen van het implantaat)
met zich meebrengen. Er is melding gemaakt van andere complicaties
in verband met onmiddellijke reconstructie wanneer de reconstructie
wordt gecombineerd met postoperatieve radiotherapie (bestraling)
en/of chemotherapie. De duur van de initiële ingreep en de
herstelperiode kunnen eveneens langer zijn.
Een van de potentiële voordelen van uitgestelde reconstructie is
de mogelijkheid om de beslissing en de reconstructieve operatie
uit te stellen totdat andere behandelingen, zoals radiotherapie en
chemotherapie, beëindigd zijn. Een uitgestelde reconstructie kan beter
zijn als uw chirurg vindt dat de mastectomieplek eerst moet genezen
zonder implantaat of als u meer tijd nodig hebt om uw opties te
overwegen.
Bij de keuze tussen onmiddellijke en uitgestelde reconstructie spelen
zowel medische als emotionele factoren een rol. Aarzel niet om met uw
algemene chirurg, plastisch chirurg en oncoloog de voor- en nadelen
van de opties voor uw specifieke geval te bespreken.
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Definities en samenvatting van belangrijke informatie
over borstreconstructie
Bespreek de voor- en nadelen van onderstaande opties met uw
chirurg en oncoloog.
Onmiddellijke borstreconstructie
We spreken van een onmiddellijke reconstructie wanneer
deze plaatsvindt tijdens dezelfde operatie als de mastectomie
(borstamputatie) of lumpectomie (borstsparende operatie).
We spreken van een borstreconstructie in één stap als er een
borstimplantaat of een combinatie van weefselexpander en
borstimplantaat (alleen implantaat) wordt geplaatst.
We spreken van een borstreconstructie in twee stappen als er
eerst een weefselexpander wordt geplaatst, enkele maanden
later gevolgd door een borstimplantaat.
Uitgestelde borstreconstructie
We spreken van een uitgestelde borstreconstructie wanneer deze
enkele maanden na het verwijderen van de tumor plaatsvindt. Dit
wordt gedaan in twee stappen, waarbij tijdens de borstamputatie
een weefselexpander wordt ingebracht, enkele maanden later
gevolgd door een borstimplantaat.
Onmiddellijke reconstructie met borstimplantaat in één stap
Een onmiddellijke borstreconstructie in één stap kan worden
uitgevoerd tijdens de mastectomie. Wanneer de chirurg de excisie
(verwijdering) van het borstweefsel heeft uitgevoerd, plaatst hij
een borstimplantaat, zodat de borstreconstructie in één stap
wordt voltooid. Bij een reconstructie na een mastectomie wordt
het borstimplantaat meestal retromusculair, d.w.z. onder de
borstspier, geplaatst.
Reconstructie (onmiddellijk of secundair) met borstimplantaat in
twee stappen
Borstreconstructie vindt meestal plaats in de vorm van een
ingreep in twee stappen, te beginnen met het plaatsen van
een weefselexpander in de borst, die - veelal enkele maanden
later, zodra de huid voldoende is uitgerekt om het beste resultaat
te verkrijgen - wordt vervangen door een borstimplantaat. Het
plaatsen van de weefselexpander kan direct worden uitgevoerd
op het tijdstip van de mastectomie, of kan worden uitgesteld tot
enkele maanden of zelfs enkele jaren later.
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Ingreep

D e chirurgische ingreep

Het is essentieel te beseffen dat er meerdere factoren van
invloed kunnen zijn op de ingreep, de resultaten en uw
herstel.
U dient deze factoren goed te begrijpen en moet deze in detail
bespreken met uw chirurg. Tot deze factoren behoren:
Het soort mastectomie dat u hebt ondergaan
Het stadium van de kanker toen deze werd ontdekt
	Aanvullende behandeling die u nodig hebt (bestraling,
chemotherapie)
Uw algehele gezondheid
	De structuur van uw borst en de algemene vorm van uw
lichaam
	Uw herstelmogelijkheden (roken, alcohol en diverse
medicijnen zijn hierop van invloed)
Eventuele eerdere operaties aan uw borst
Uw biologische gegevens (coagulatie...) Infecties
	De verandering van positie of verplaatsing van het
borstimplantaat
De littekenvorming rond de incisie
	Aanleg om een vezelig kapsel rond het implantaat te
ontwikkelen
Meestal wordt een borstreconstructie uitgevoerd in een ziekenhuis,
en wel in de operatiekamer en tegelijkertijd met de mastectomie.
Sommige stappen, zoals de reconstructie van de tepel of de
plaatsing van het implantaat nadat het weefsel is opgerekt, kunnen
meestal poliklinisch worden uitgevoerd. Deze ingrepen worden
normaal gesproken uitgevoerd onder algehele verdoving.

Incisieplaatsen bij een borstreconstructie
Bij reconstructieve chirurgie worden de plaats en lengte van de
incisie bepaald door de chirurg, afhankelijk van de voor u geplande
chirurgische behandeling van de borstkanker.
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Herstel

Uw herstel
De herstelperiode

Uw postoperatieve herstelperiode zal variëren afhankelijk
van het soort operatie (d.w.z. onmiddellijke of uitgestelde
borstreconstructie). Mogelijke complicaties die kunnen optreden,
worden in deze gids beschreven. Vraag uw chirurg om advies over
postoperatieve zorg. Als u koorts hebt of een merkbare zwelling en/
of roodheid op uw geïmplanteerde borst(en) constateert, dient u
onmiddellijk contact op te nemen met uw chirurg.

Te dragen kleding na de operatie
Zodra de borstoperatie is voltooid, kan uw chirurg u aanraden om
kledingstukken te dragen die comfort en ondersteuning bieden
tijdens uw herstel. Hieronder vallen bh’s zonder beugels en katoenen
kleding.

Betasten van de huid
Borstimplantaten kunnen duidelijker voelbaar of zichtbaar worden
wanneer de hoeveelheid huid of weefsel ter bedekking van het
implantaat onvoldoende is en/of wanneer het implantaat achter de klier
(retroglandulair) aangebracht is.

- 23 -

Factoren die u dient te overwegen
voorafgaand aan een
borstreconstructie of -implantatie
De beslissing die u neemt is zeer belangrijk en dient niet lichtvaardig te
worden genomen. Vergeet niet om aan uw chirurg vragen te stellen en
het hem te laten weten als u twijfelt over de voorgestelde operatie.

Chirurgische opleiding en ervaring
Bij de keuze van uw chirurg hebt u recht om de volgende vragen
te stellen:
	Hoeveel reconstructieoperaties met borstimplantaten voert hij
per jaar uit?
Hoeveel jaar voert hij al borstreconstructies uit?
	Wat zijn de meest voorkomende complicaties tijdens een
borstreconstructieoperatie?
	Wat is zijn percentage heroperaties na een borstreconstructie
en welk soort heroperatie voert hij het meest uit?

Dekking door ziektekostenverzekering
In het algemeen wordt de borstreconstructie gedekt door dezelfde
ziektekostenverzekering die de medisch noodzakelijke mastectomie
dekt. Hernieuwde operaties of extra bezoeken aan de chirurg na
de borstreconstructie worden veelal echter niet gedekt door de
verzekering. Een hernieuwde chirurgische ingreep kan bijvoorbeeld
het tijdelijke weghalen van het implantaat betreffen, met als doel
om de oncoloog een controle te kunnen laten uitvoeren om een
eventuele terugkeer van de kanker te ontdekken.
Aangezien verzekeringspolissen variëren en aangepast worden,
kunnen we geen advies geven over een bepaalde dekking van
de ziektekostenverzekering. Daarom raden wij u aan contact op
te nemen met uw zorgverzekeraar om bijkomende specifieke
informatie in te winnen over deze verzekeringspolissen alvorens u
besluit een borstreconstructie uit te laten voeren.
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Listes de contrôle

Lijst met controlepunten
voor en na de operatie

Voorbereiding is de beste manier om uw operatie
ontspannen tegemoet te treden.
Bij de planning van de operatie moeten verschillende factoren in
aanmerking worden genomen. Vaak worden punten vergeten die toch
zeer essentieel zijn. De volgende praktische pre- en postoperatieve
adviezen hebben als doel het leven voor en na de ingreep te
vergemakkelijken. Deze lijst is geen vervanging van het advies van
uw chirurg, maar kan worden gebruikt als een ‘geheugensteuntje’ en
daarmee bijdragen aan uw voorbereiding.

Aarzel niet om de volgende punten met uw chirurg,
maar ook met andere artsen en medisch personeel te
bespreken:
r

Medicijngebruik: bepaalde medicijnen die u gebruikt, kunnen
invloed hebben op de chirurgische ingreep of op de medicijnen die
uw chirurg u voorschrijft voor en na de operatie. Zorg ervoor dat u bij
uw chirurg aangeeft welke geneesmiddelen u gebruikt of van plan
bent in te nemen tijdens het gehele proces van uw herstel. Ook
vitaminen, mineralen en kruiden kunnen een ongunstige werking op
medicijnen hebben. Als u vitaminen of andere voedingssupplementen
gebruikt, moet u uw chirurg hierover informeren.

r

Organisatie tijdens uw verblijf in de instelling waar u deze ingreep wilt
laten verrichten (vervoer per auto, noodzaak van een begeleider,
soort kleding, etc.).

r

Lijst met pre-en postoperatieve maatregelen van uw chirurg,
bijvoorbeeld:
a)

het stoppen met bepaalde geneesmiddelen

b)

aanbevelingen

c)

een lijst met medicijnen die moeten worden ingenomen
voorafgaand aan de operatie

d)

de noodzaak om niet te eten of drinken na middernacht de
avond voor de operatie

e)

een lijst met benodigdheden die u na de operatie nodig hebt

r

Aanwezigheid van een patiëntenvereniging (geopereerde en nietgeopereerde patiënten)

r

Telefoonnummers van contactpersonen in geval van nood.
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De dagen voorafgaand aan de chirurgische ingreep
r

Koop alle spullen die u nodig hebt tijdens uw herstel.

r

Volg de instructies van uw chirurg m.b.t. medicijnen op.

r

Zoek een vriend of familielid die u naar huis kan rijden na de
operatie en, indien mogelijk, de eerste dagen na de operatie bij
u kan blijven.

r

Haal de eventueel voorgeschreven medicijnen die u na de
operatie moet innemen.

r

Stop uiterlijk de nacht voor de operatie met roken (idealiter stopt
u twee weken voor de ingreep al). Tabak kan leiden
tot misselijkheid en kan de longen irriteren tijdens de operatie.
Roken kan ook het genezingsproces en herstel vertragen.

De dag vóór de operatie
r

Pak uw tas in en controleer alle persoonlijke spullen die u nodig
hebt.

r

Haal uw creditcards en waardevolle voorwerpen uit uw handtas/
portefeuille op de avond voor de operatie.

r

Draag geen sieraden op de dag van de operatie.

r

Neem iets mee om uw bril, contactlenzen of kunstgebit in te
bewaren.

r

Neem comfortabele kleding mee om te dragen na de operatie.

r

Neem uw verzekeringspasje mee en aanvullende
ziektekostenverzekeringspolis mee.

r

Volg de instructies op met betrekking tot eten en drinken. De
meeste chirurgische procedures vereisen dat u geen eten of
drinken inneemt na middernacht op de avond vóór de operatie.

De dag van de operatie
r

U krijgt een lijst met instructies voor uw ontslag uit het ziekenhuis
en uw medicijnen.

r

U krijgt gegevens van personen met wie u contact kunt
opnemen in geval van nood.

r

Zorg ervoor dat iemand bij u is tijdens de periode die
aanbevolen is door uw chirurg.
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Herstel en rust na de operatie
U zult zich een aantal dagen na de borstreconstructieoperatie
waarschijnlijk moe voelen en pijn hebben. Uw chirurg kan u meer
specifieke details verstrekken over het herstelproces en kan andere
aanbevelingen doen die aansluiten op uw specifieke behoeften.
In geval van problemen na de operatie dient u onmiddellijk contact
op te nemen met uw chirurg. Dit kan koorts zijn, een zichtbare
zwelling en/of roodheid op uw borst(en) met implantaat.
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Iedereen

heeft vragen.
Dat is heel normaal

FAQ

Chirurgie is voor de meesten van ons onbekend terrein. We hebben
een lijst met vragen opgesteld die vrouwen die een borstreconstructie
hebben ondergaan, geneigd zijn te stellen. We hopen dat deze vragen
en antwoorden u van pas zullen komen en u geruststellen.

Kan roken invloed hebben op het genezingsproces?
Roken zorgt ervoor dat bloedvaten vernauwen, waardoor het
bloedtransport en de aangevoerde zuurstof rond het geopereerde
gebied wordt teruggedrongen. Het weefsel heeft in de herstelfase
een goede bloeddoorstroming en een grote hoeveelheid zuurstof
nodig. Roken vertraagt het herstelproces en de genezing. Vraag uw
chirurg hoe lang hij wil dat u stopt met roken vóór en na de operatie.

Kan ik onder de zonnebank of in de zon gaan liggen?
Een zonnebankkuur of zonnebaden zal geen invloed hebben op
uw implantaten, maar kan uw littekens permanent donker kleuren.
Probeer tenminste een jaar na de operatie blootstelling aan de zon of
zonnebank te vermijden, hydrateer uw littekens regelmatig en breng
zonnecrème aan als u in de zon gaat zitten.

Mag ik het vliegtuig nemen en/of duiken?
Ja. Vraag uw arts hoe lang na de operatie u dit mag gaan doen.

Moet mijn implantaat ooit vervangen worden?
Borstimplantaten gaan geen leven lang mee. Het is waarschijnlijk dat
u ze op een bepaald punt in uw leven moet vervangen. Dit hangt van
verschillende factoren af. Soms is het een kwestie van keuze, zoals een
verandering in grootte. Soms is de vervanging noodzakelijk als gevolg
van complicaties na verloop van tijd, zoals verzakking of breuk van
een implantaat.
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Wat betekenen de cijfers op het identificatiekaartje
van mijn borstimplantaat?
Het referentie- of catalogusnummer geeft het type en het formaat
van uw implantaten aan. De partij- en serienummers maken het
mogelijk om de fabrikant van het implantaat te traceren.
Deze informatie is erg belangrijk als u ervoor kiest uw implantaten
te vervangen. Alle chirurgen kunnen deze cijfers gebruiken om
precies het soort implantaat te bepalen dat bij u is ingebracht en
zodoende het beste vervangingsproduct selecteren.

Wat is een kapselcontractuur?
Een kapselcontractuur, ook wel kapselvorming genoemd, is een
aandoening waarbij zich overmatig littekenweefsel vormt rond het
implantaat. De borst lijkt daardoor hard en vast. Kapselvorming
is onvoorspelbaar, maar door nieuwe chirurgische technieken
is de kans erop verminderd. De reactie van uw lichaam op het
implantaat en de manier waarop uw lichaam littekenweefsel
produceert, zijn van invloed op het risico op kapselvorming.
Bespreek dit met uw chirurg, zodat alles kan worden gedaan om
dit risico te verminderen.
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Vragen

Vragen aan
		 uw chirurg
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Dossier van uw operatie

Operatie

Informatie over de operatiedata

Belangrijke data en contactinformatie
				m.b.t. uw borstoperatie
Informatie ter voorbereiding
Eerste mammografie
Datum afspraak
Preoperatieve afspraak
Datum afspraak

Chirurgische ingreep
Datum van de operatie
Plaats van de operatie
Naam en contactgegevens van de leden van de medische staf:
Chirurg:
Anesthesist:
Oncoloog:
Radioloog:

Contact
Contactpersoon op de
plaats van de chirurgische ingreep
Telefoonnummer
van de contactpersoon

Postoperatieve afspraak
Datum van de eerste
afspraak na de operatie
Data van volgende
postoperatieve afspraken

- 40 -

Mammografie

Informatie voor het 				
		 mammografiecentrum

Met betrekking tot de aanwezigheid van borstimplantaten
Naam patiënte
Datum
Dit memo is bedoeld om u te informeren dat ik een borstreconstructie
heb ondergaan en een implantaat met siliconengel of zoutoplossing
heb gekregen, en om u te vragen om mijn patiëntdossier
dienovereenkomstig bij te werken.
Wilt u meer tijd inplannen voor mijn mammografie, aangezien
er voor het onderzoek van gereconstrueerde borsten met
borstimplantaten meer tijd en zorg nodig is.
Zorg er a.u.b. voor dat de radioloog of de technicus die
de mammografie uitvoert, wordt gewaarschuwd dat er
borstimplantaten geplaatst zijn

Instructies voor de patiënte
Vul hier het merk en het referentie-, partij- en serienummer in,
precies zoals ze op het identificatiekaartje van uw implantaten
vermeld staan:
Merk borstimplantaten:
Referentie:
Links

Rechts

Partijnummer:
Links

Rechts

Serienummer:
Links

Rechts

Plaats van het implantaat (omcirkel een plaats):
Retromusculair

Retroglandulair

Datum van initiële implantatie
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Chirurg

Informatie voor de 				
		 eerstelijnschirurg

Met betrekking tot de aanwezigheid van borstimplantaten
Naam patiënte
Datum
Dit memo is bedoeld om u te informeren dat uw patiënte met
siliconengel of zoutoplossing gevulde borstimplantaten heeft.
Gelieve de aanwezigheid van borstimplantaten aan te geven
op het dossier van deze patiënte.
Gelieve ook de andere artsen te informeren die betrokken zijn
bij de zorg voor deze patiënte.

Instructies voor de patiënte
Vul hier het merk en het referentie-, partij- en serienummer in,
precies zoals ze op het identificatiekaartje van uw implantaten
vermeld staan:
Merk borstimplantaten:
Referentie:
Links

Rechts

Partijnummer:
Links

Rechts

Serienummer:
Links

Rechts

Plaats van het implantaat (omcirkel een plaats):
Retromusculair

Retroglandulair

Datum van initiële implantatie
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Informatie

Belangrijke contactinformatie
Wilt u informatie op internet bekijken?
Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
http://ansm.sante.fr/
Institut National du Cancer
www.e-cancer.fr
Ligue Contre le Cancer
www.ligue-cancer.net
A.R.C.
www.arc-cancer.net
Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et
Esthétique (SOFCPRE)
www.plasticiens.fr
Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens (SOFCEP)
www.sofcep.org

Portail de la Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique (SFCPRE)
www.plasticiens.org/Sfcpre.php
www.yourbreastoptions.fr
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
www.nvpc.nl
Royal Belgian Society for Plastic Surgery (RBSPS)
www.rbsps.org
www.chirurgenoperatie.nl
www.yourbreastoptions.com
www.kwfkankerbestrijding.nl
www.kanker.be
www.borstkanker.nl
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Aantekeningen

Aantekeningen
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Over de borstimplantaten van
MENTOR® en PERTHESE®

Veiligheid

Belangrijke 						
veiligheidsvoorschriften

Met gel en zoutoplossing gevulde borstimplantaten zijn
bedoeld voor een borstvergroting (vrouwen van minimaal
18 jaar oud) of voor een borstreconstructie. Er mogen geen
implantaten worden geplaatst bij zwangere vrouwen,
vrouwen die borstvoeding geven of vrouwen met een actieve
infectie, recente antecedenten van borstabcessen, pijnlijke
diffuse cystische mastitis of een borsttumor, antecedenten
van moeilijke littekenvorming, een deficiënt immuunsysteem,
een immunodeficiëntie, aanhoudende of recidiverende
borstkanker, lupus (bijvoorbeeld: systemische of schijfvormige
erythemateuze lupus), een sclerodermie (bijvoorbeeld:
progressieve sclerodermie), diabetes die niet onder controle
is of een andere pathologie met een incidentie op de
littekenvorming, een weefselverandering door bestraling
van de thoraxwand, huidtransplantaties met druk op de
thorax of een radicale excisie van de grote borstspier, een
slechte vascularisatie, antecedenten van gevoeligheid voor
vreemde voorwerpen of borstvergrotingen of iteratieve
reconstructies die niet tot de gewenste resultaten hebben
geleid, anatomische of fysiologische afwijkingen die kunnen
leiden tot ernstige complicaties na de operatie, de weigering
om aanvullende corrigerende ingrepen te ondergaan, een
psychologische instabiliteit, met name instabiel gedrag of niet
gerechtvaardigde motivatie of afwezigheid van perceptie van
de risico’s van de chirurgische ingreep en de prothese.
Er zijn bepaalde risico’s verbonden aan operaties met
borstimplantaten. Borstimplantaten zijn geen prothesen die een
leven lang meegaan en de operatie die is uitgevoerd om een
borstimplantatie te plaatsen, zal waarschijnlijk geen eenmalige
ingreep zijn. U hebt wellicht niet-voorziene chirurgische
ingrepen nodig aan uw borst(en) als gevolg van complicaties of
onaanvaardbare esthetische resultaten. Bepaalde wijzigingen
die zijn aangebracht aan uw borsten zijn na implantatie
onomkeerbaar (d.w.z. ze kunnen niet ongedaan worden
gemaakt) en borstimplantaten kunnen van invloed zijn op uw
vermogen om borstvoeding te geven doordat u minder of geen
melk kunt produceren.
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De meest voorkomende complicaties die zich voordoen bij met
gel gevulde borstimplantaten zijn kapselvorming, asymmetrie en
pijn in de borst. Er is ook een risico op scheuren van het implantaat,
vaak pijnloos en ongemerkt (d.w.z. noch u noch uw arts weten dat
het implantaat is gescheurd). De gevolgen voor de gezondheid bij
scheuring van een met siliconengel gevuld borstimplantaat zijn nog
niet volledig vastgesteld. Screenings zoals met mammografie, MRI of
echografie worden aanbevolen na de eerste implantatieoperatie
teneinde een eventuele scheuring van het implantaat beter te
kunnen ontdekken.
Een van de meest voorkomende complicaties bij met zoutoplossing
gevulde borstimplantaten zijn: kapselvorming, plooien, pijn in de
borst en leeglopen.
Weefselexpanders worden gebruikt voor een borstreconstructie
na een borstamputatie. Deze weefselexpanders zijn bedoeld
voor tijdelijke onderhuidse of retromusculaire implantatie en zijn
niet bedoeld voor gebruik langer dan zes maanden. Laat geen
MRI-scan uitvoeren zolang de weefselexpander met van buitenaf
vulbare of geïntegreerde ballon geïmplanteerd is. De prothese
zou door de MRI bewogen kunnen worden, waardoor er pijn kan
ontstaan of de prothese zich kan verplaatsen en er een nieuwe
operatie noodzakelijk kan zijn.
Een toename van het optreden van uitpuiling of blootstelling van de
weefselexpander kan optreden wanneer de weefselexpander op
plaatsen met laesies is geplaatst, zoals zwaar bestraald of verbrand
littekenweefsel, of op plaatsen waar eerder een belangrijke
operatieve verwijdering (significant wegsnijden van weefsel) is
uitgevoerd.
We raden patiëntes aan om de indicaties, contra-indicaties,
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en de risico’s en voordelen
van borstimplantaten met hun chirurgen te bespreken. Het is
essentieel dat u goed weet wat de risico’s van borstimplantaten zijn
wanneer u een borstreconstructie met implantaten overweegt.
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Veelgestelde vragen

FAQ

over borstimplantaten
Wat is een borstimplantaat?

Een borstimplantaat is een zakje (implantaatomhulsel) van
siliconenelastomeer, dat operatief onder het borstweefsel
geïmplanteerd wordt. Implantaten kunnen gevuld zijn met
siliconengel of zoutoplossing.
Met gel gevulde borstimplantaten
Met gel gevulde borstimplantaten worden al bijna 20 jaar
gebruikt. Met gel gevulde borstimplantaten zijn gemaakt van een
cohesief siliconenmateriaal, dat zich meer als een vaste stof dan
als een vloeistof gedraagt. Het implantaat behoudt zijn vorm en
zorgt tegelijkertijd voor een natuurlijke flexibiliteit zoals die van
borstweefsel. Het met gel gevulde borstimplantaat biedt over het
algemeen een meer natuurlijke aanblik. De cohesie (consistentie)
van de gel voorkomt ook dat de gel gaat verschuiven of stromen
in geval van een eventuele scheur in het omhulsel.
Met gel gevulde borstimplantaten zijn goed vergelijkbaar
met natuurlijk borstweefsel. Ruim een miljoen vrouwen
wereldwijd hebben een dergelijk implantaat. Met gel gevulde
borstimplantaten zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid
aan profielen (dit verwijst naar de mate waarin het implantaat
naar voren uitsteekt ten opzichte van de brede basis), formaten
en vormen (rond of anatomisch) en zijn voorzien van omhulsel
met een ruw of glad oppervlak. Hierdoor is de chirurg in staat
om een betere afstemming tussen de gewenste borst en uw
anatomie te bereiken. Vraag uw chirurg om meer details, zodat
hij het voor u meest geschikte borstimplantaat kan kiezen.

Waaruit bestaan de siliconen die in borstimplantaten
worden gebruikt?
De siliconen zijn afgeleid van silicium, een (half-)metaal dat zich in
de natuur bindt met zuurstof om siliciumdioxide of silica te vormen.
Door silica bij hoge temperatuur te verwarmen met koolstof kan
silicium gemaakt worden. Door een aanvullende bewerking kan
silicium worden omgezet in een lange chemische keten, of polymeer,
silicone genaamd, die de vorm van een vloeistof, een gel of een
rubberachtige substantie kan aannemen.
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Zijn borstimplantaten met siliconen veilig?
Het Institute of Medicine (Amerikaans medicijninstituut) heeft het
volgende vastgesteld:

<< Er is geen bewijs dat met siliconengel gevulde

implantaten verantwoordelijk zouden zijn voor
ernstige pathologieën die het hele lichaam
treffen. Vrouwen worden voortdurend aan
silicone blootgesteld in het dagelijks leven. >>1

Daarnaast is er een aantal onderzoeken gepubliceerd die erop gericht
waren om de veiligheid van borstimplantaten met siliconengel aan
te tonen. De meest complete en belangrijkste studie, “Institute of
Medicine on the safety of silicone breast implants” (onderzoek van het
Institute of Medicine naar de veiligheid van siliconen borstimplantaten)
(http:// books.nap. edu / catalog.php? record_id = 9602) heeft
geen aanwijzingen opgeleverd dat de implantaten kunnen worden
geassocieerd met ernstige pathologieën of verzwakking van het
immuunsysteem. Meer in het algemeen wordt gesteld dat siliconen
geen enkel gevaar vormen.
Een artikel dat is gepubliceerd in de Annals of Plastic Surgery (2004)
bevestigt eerdere resultaten gepubliceerd door de Independent Review
Group, het Institute of Medicine en het National Science Panel, waarin
geconcludeerd wordt dat er geen bewijs is voor een causaal verband
tussen borstimplantaten en auto-immuunziekten.

Bevatten borstimplantaten latex?
De fabrikanten van borstimplantaten gebruiken over het algemeen
geen latex in hun implantaten, of het nu weefselexpanders, mallen,
met siliconengel gevulde borstimplantaten of met zoutoplossing
gevulde borstimplantaten betreft.

Zijn er verschillende soorten borstimplantaten?
Borstimplantaten komen in een grote verscheidenheid aan vormen,
inhouden, texturen en formaten voor. De implantaten zijn verkrijgbaar
in een ruw of glad omhulsel en in een ronde of anatomische vorm.
1

Institute of Medicine, National Academy of Medicine 2007. Information for women about safety of
silicone breast implants (full article www.iom.edu).
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Welke vrouwen zouden geen baat kunnen hebben
bij borstimplantaten?
De contra-indicaties (behandeling
niet aangeraden) voor
borstimplantaten zijn zwangere
vrouwen, vrouwen die borstvoeding
geven, vrouwen met (een voorstadium
van) kanker bij wie nog geen
behandeling is aangeslagen of vrouwen
met een actieve ontsteking ergens in hun
lichaam. Uw chirurg is de beste persoon
om te raadplegen als u wilt weten of u in
aanmerking komt voor een implantaat.

Kan ik een mammogram laten maken
als ik een borstimplantaat heb?
Vrouwen met een borstimplantaat kunnen
een mammografie en andere beeldtechnieken
ondergaan. Bij borstimplantaten zal een routinematig
mammogram moeilijker te maken zijn en meer
opnames vereisen, hetgeen meer tijd en straling betekent.
De voordelen die een mammografie biedt om kanker
te ontdekken wegen echter zwaarder dan het risico van
extra straling. Borstimplantaten kunnen de interpretatie van
mammografiebeelden bemoeilijken doordat ze onderliggend
borstweefsel versluieren en/of bovenliggende weefsels
samendrukken. De scan moet worden gemaakt door een
erkend mammografiecentrum en er moet gebruik worden
gemaakt van technieken om de prothese te bewegen, zodat
het borstweefsel in de borst met het implantaat goed wordt
weergegeven. Vrouwen met borstimplantaten moeten de
mammografietechnicus attenderen op de aanwezigheid van
hun implantaten, zodat de technicus een beroep kan doen
op speciale technieken om de best mogelijke beelden van het
borstweefsel te verkrijgen.
Op een mammogram waargenomen kalkafzettingen kunnen
worden verward met kanker, hetgeen kan leiden tot het nemen
van een biopsie en in sommige gevallen het uitvoeren van
een operatie om onderscheid te kunnen maken tussen deze
afzettingen en een tumor.

- 50 -

Heeft radiotherapie (bestraling) invloed op
borstimplantaten?
Internationale klinische gegevens suggereren dat radiotherapie kan
leiden tot een verhoogde kans op complicaties die meestal worden
geassocieerd met borstimplantaten, zoals kapselvorming, necrose
en extrusie.

Bestaat er een risico op allergie voor siliconen?
Ieder mens kan een allergie ontwikkelen voor vrijwel elke stof op
aarde, maar allergieën voor siliconen zijn uiterst zeldzaam. We worden
allemaal geconfronteerd met siliconen in onze dagelijkse omgeving.

Wat gebeurt er tijdens de zwangerschap?
Elke vrouw is uniek en daarom kan de zwangerschap, en de effecten
ervan op de borsten, aanzienlijk variëren. Uw borsten zwellen op en
ondergaan alle gebruikelijke veranderingen die een zwangerschap
met zich meebrengt. De mate van vergroting van het borstvolume
verschilt van vrouw tot vrouw en de grootte van de implantaten zal een
rol spelen bij een eventuele verandering in het uiterlijk van de borsten
tijdens en vlak na de zwangerschap.

Kan ik borstvoeding geven met borstimplantaten?
Borstimplantaten kunnen invloed hebben op uw vermogen om
borstvoeding te geven. Wat betreft het geven van borstvoeding na
een borstimplantatie: 64% van de vrouwen met implantaten zijn niet in
staat om borstvoeding te geven, tegenover 7% van de vrouwen zonder
implantaten. Een incisieplaats rond de tepelhof kan het vermogen om
borstvoeding te geven aanzienlijk beperken.

Wat is het risico van een borstimplantaat tijdens de
zwangerschap?
Er is in het verleden bezorgdheid geuit over mogelijke schadelijke
effecten op de kinderen van moeders met borstimplantaten. Een
overzicht van de wetenschappelijke literatuur doet echter vermoeden
dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dergelijke schadelijke
effecten bestaat.

Waarom vormt het lichaam een schelp (kapselvorming)
rond het borstimplantaat?
Een natuurlijke reactie op het plaatsen van een prothese in het lichaam
is het vormen van littekenweefsel rond de borstklieren, waardoor er een
soort ‘littekenschelp’ ontstaat, die vezelachtig en waarneembaar is.
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Door welke oorzaken kan een siliconen borstimplantaat
gaan scheuren?
Tot de oorzaken van scheuren behoren: schade veroorzaakt door
chirurgische instrumenten tijdens de operatie, kapselvorming,
gesloten capsulotomie, samentrekking als gevolg van een letsel of
intense fysieke manipulatie. U moet er zich ook bewust van zijn dat
het borstimplantaat mettertijd kan slijten en daardoor kan scheuren.

Hoe veilig zijn borstimplantaten op de lange termijn?
Veel fabrikanten van borstimplantaten houden statistieken bij over
het langetermijnrisico (d.w.z. meer dan 10 jaar) op het scheuren
van implantaten, over de noodzaak tot heroperatie, over het
verwijderen van implantaten en kapselvorming. Een aantal
fabrikanten van borstimplantaten voeren ook mechanische tests uit
teneinde de waarschijnlijkheid van een implantaatscheuring op de
lange termijn te beoordelen.
Voor belangrijke informatie over de voordelen en risico’s van een
operatie met een siliconen borstimplantaat verwijzen we u naar het
hoofdstuk ‘Belangrijke veiligheidsvoorschriften’ op pagina 46.

Wat zijn de contra-indicaties, waarschuwingen en
maatregelen waar ik rekening mee moet houden?
	Auto-immuunziekten zoals lupus en sclerodermie
	Aandoeningen die invloed hebben op wondgenezing
(zoals slecht gereguleerde diabetes) en bloedstolling (zoals
gelijktijdige behandeling met antistollingsmiddelen)
	Een zwakker immuunsysteem (bijv. bij patiëntes die momenteel
een immunosuppressieve behandeling ondergaan)
	Verminderde bloedtoevoer naar het borstweefsel

Als ik een probleem heb, moet ik dat dan melden?
Als u denkt dat u een of meer complicaties hebt die in verband
zouden kunnen staan met uw implantaat, de chirurgische ingreep
of een niet opgelost gezondheidsprobleem, laat u dan onderzoeken
door uw arts. Wij raden u aan om alle ongewenste voorvallen en
ervaringen te melden aan uw arts.
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Woordenlijst

Verklarende woordenlijst
Aspiratie

Systeem voor het verwijderen van een vloeistof in het lichaam door
middel van zuiging.

Borstvergroting
Chirurgische ingreep waarbij de borst wordt vergroot door het
implanteren van een prothese.

Biocompatibel
Biologisch compatibel, oftewel: zonder een toxische, schadelijke
of immunologische reactie te veroorzaken in levend weefsel.

Melkgangen
Buisjes voor de doorgang van afgescheiden melk.

Ambulante chirurgie
Operatie waarvoor de patiënt(e) geen nacht in het ziekenhuis hoeft
te blijven.

Intramurale chirurgie
Operatie waarvoor de patiënt(e) in het ziekenhuis moet
overnachten.

Kapselcontractuur, kapselvorming of schelp
Samentrekking van littekenweefsel rondom een implantaat.

Omhulsel
Buitenbekleding van een implantaat die het product bevat
waarmee het gevuld is.

Lymfeklieren
Structuren van het lymfesysteem die deel uitmaken van het
immuunsysteem van het lichaam.

Siliconengel
Siliconenproduct in een semivaste en semivloeibare toestand,
gebruikt als vulstof in borstimplantaten en qua consistentie
vergelijkbaar met die van een normale borst.
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Glandulair
Van of verband houdend met een klier.

Bloeding
Abnormale bloedstroming, intern of extern.

Postoperatief verstelbaar implantaat
Implantaat waarvan het volume na implantatie kan worden
aangepast, volgens een bepaalde orde van grootte.

Borstimplantaat
Flexibel siliconen omhulsel dat gevuld kan zijn met verschillende
producten en in het lichaam kan worden geplaatst om borstweefsel
te simuleren.

Flap
Stuk weefsel dat onder meer spier-, vet- en huidweefsel en hun
bloedtoevoer bevat en van het ene lichaamsdeel naar het andere
wordt verplaatst.

Tumorectomie
Chirurgische ingreep waarbij een tumor en een klein deel van het
omringende weefsel wordt verwijderd.

Gemodificeerde radicale mastectomie
Chirurgische verwijdering van de borst, een zekere hoeveelheid vet
en de meeste lymfeknopen, waarbij de spieren van de borstwand
intact blijven.

Eenvoudige mastectomie
Verwijderen van alleen de borst.

Mastopexie
Het liften van de borst, bedoeld om de huid strakker te maken die
door de zwaartekracht en de effecten van veroudering is verzakt.

Grote borstspier (pectoralis major)
Gelegen in het bovenste deel van de borst. Deze spier ondersteunt
de borsten en is nodig om de armen te kunnen bewegen.

Gevoelszenuwen
Categorie zenuwen die de zenuwprikkel van de sensorische
receptoren naar het centrale zenuwstelsel voeren.
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Opaak
Niet-transparant; ondoordringbaar voor zichtbare lichtstralen en
voor röntgenstralen

Weefselexpander
Verstelbaar implantaat dat kan worden opgeblazen m.b.v. een
zoutoplossing om het weefsel op te rekken op de plaats van de
borstamputatie.

Weefselexpander/borstimplantaat
Borstimplantaat dat tevens dienst doet als weefselexpander en het
weefsel oprekt maar vervolgens - evenals het borstimplantaat - op
zijn plaats blijft zitten.

Prothese
Onderdeel ter kunstmatige vervanging van een lichaamsdeel.

Ptosis
Hangen van de borsten. Borstptosis is meestal het gevolg van
normale veroudering en de zwaartekracht of van veranderingen
die worden veroorzaakt door zwangerschap of gewichtsverlies.

Onmiddellijke reconstructie
Borstreconstructie die wordt uitgevoerd tijdens dezelfde operatie als
de mastectomie.

Borstreconstructie met flap uit de latissimus dorsi
Borstreconstructie met eigen weefsel van de patiënte,
overgedragen van de latissimus dorsi, een grote spier in de rug, om
het volume van de borst op te bouwen.

Borstreconstructie
Chirurgische ingreep waarbij een verwijderde borst opnieuw wordt
opgebouwd.

Reconstructie met flap van rectus abdominis
Borstreconstructie waarbij weefsel en spieren van de onderbuik van
de patiënte naar de borst worden verplaatst.

Reconstructie met een flap
Reconstructie van een verwijderde borst met behulp van een flap
teneinde een borst te vormen.
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Uitgestelde reconstructie
Borstreconstructie die weken, maanden of jaren na een
borstamputatie wordt uitgevoerd.

Sepsis (bloedvergiftiging)
Aanwezigheid van verschillende micro-organismen (bacteriën,
schimmels, virussen), hun toxische producten of hun toxinen in het
bloed of weefsel.

Zoutoplossing
Oplossing van water en een kleine hoeveelheid zout (0,9%).
Ongeveer 71% van het lichaamsgewicht van een volwassene
bestaat uit een zoutoplossing.

Silicone
Materiaal dat veel wordt gebruikt in medische implantaten,
voornamelijk bestaande uit silicium, koolstof, waterstof en zuurstof.

Trombose
Vorming of ontwikkeling van een bloedstolsel in een bloedvat.

Vezelig weefsel
Bindweefsel dat voornamelijk uit vezels bestaat.
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